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Nieuwsbrief

Woord van het bestuur
Wat kunnen we met elkaar terugkijken op een geweldige feestweek in ons dorp
Zevenhuizen. Het mooie weer was uiteraard een geweldig stimulans voor alle
deelnemers en bezoekers aan de diverse activiteiten. Vanuit MFC de Molenstreek was
het natuurlijk even spannend. Gelukkig was het voor iedereen weer de eerste keer in
een andere omgeving en na corona. In dat opzicht kijken we zeer tevreden terug. Mijn
complimenten gaan uit naar alle mensen die keihard hebben gewerkt om hun activiteit
tot een groot succes te brengen. Compliment voor alle vrijwilligers. Zonder jullie inzet,
bijdrage, creativiteit en flexibiliteit was het niet zo mooi geworden. Dank daarvoor.
Agenda op de website
Voor MFC de Molenstreek is direct na de feestweek het seizoen gestart. De bezetting in
het gebouw en de verschillende wedstrijden staan allemaal in onze agenda. Deze is te
zien op de website van MFC de Molenstreek. En op de schermen in de hal en de gang.
Ook is er de mogelijkheid om op deze schermen toekomstige evenementen aan te
kondigen. Voor het raadplegen van de agenda kan www.mfcdemolenstreek.nl/agenda
geraadpleegd worden.
Vrijwilligers
Geen vereniging kan zonder vrijwilligers. Zo ook MFC de Molenstreek. We zijn trots op
onze vrijwilligers. Want samen maken we het MFC. Toch wil ik vanaf deze plaats een
beroep doen op de verenigingen die gebruik maken van het MFC en waarvan nog geen
vrijwilligers meedraaien in het MFC. Samen staan we sterker.

Samen Eten
De werkgroep samen eten is na een kleine pauze weer fanatiek aan het werk gegaan. Vanaf nu is er elke derde woensdag
van de maand samen eten. De eerste is op 21 september. In verband met inkoop graag een week van tevoren aanmelden.
Aanmelden voor Samen Eten kan bij Pia Tuinstra 06 23279442 of bij Hennie Steenhuis 0629435991
Evenementen/ activiteiten
Het MFC is er door Zevenhuizen gekomen en voor Zevenhuizen. Heb je een idee voor een evenement of activiteit of wil je
een bijdrage leveren aan een bestaand iets? Vanuit het MFC willen we en kunnen we meedenken en faciliteren met de
middelen die we hebben om het te regelen. Neem dan contact op met 1 van de bestuursleden of Tim de beheerder. Via
https://www.mfcdemolenstreek.nl/contact/ kan een contactformulier ingevuld worden.
MFC Kammeroaden
Met de MFC Kammeroaden is afgesproken dat ze tot en met 9 maanden na de opening met hun logo’s volop in beeld komen
in onze nieuwsbrieven. Inmiddels zijn we 13 maanden na de opening, reden waarom onze zeer gewaardeerde Kammeroaden
voor de laatste keer vol in beeld brengen. Nogmaals onze hartelijke dank voor de financiële bijdrage bij de totstandkoming
van ons MFC!

Reservering?
Wilt u een reservering doen voor een vergadering, een feestje of gebruik van de sporthal, bel dan met onze beheerder Tim
Helmholt via 0653 80 01 37 of mail beheerder@mfcdemolenstreek.nl . In de nabije toekomst zal de ‘verhuurmodule’ op de
website beschikbaar zijn.
Omgeving
Op dit moment wordt er hard gewerkt om de parkeerplaatsen aan de Molenweg te realiseren. Ook de grote bult grond is
opgeruimd. Naast de parkeerplaatsen komt nog een plek voor de papiercontainer. Zodra dat klaar is komt de container van
het parkeerterrein Oudestreek hier te staan. We hopen dat alle inwoners van Zevenhuizen het oude papier in de container
doen. De opbrengst is voor kv Sparta en de basisschool.
Het bestuur van de jeu de boules baan heeft te kennen gegeven dat ze graag nieuwe banen willen hebben naast het MFC.
Zodra de financiering voor de banen op orde is zal dit plaatsvinden.
We zijn in eindfase van besprekingen om een beweegtuin naast de korfbalvelden te kunnen maken. Deze is bedoeld voor
jong en oud en vrij toegankelijk. We hopen deze winter de beweegtuin te openen.
MFC en de feestweek
De opening vorig jaar 13 augustus was zo gepland vanwege de feestweek die meestal in week 33 plaatsvindt. Helaas ging die
toen niet door vanwege de bekende corona. Dit jaar de echte eerste feestweek in en rondom ons MFC met elke dag een
kleiner of groter evenement. Zeer geslaagd vinden veel mensen.
Het was ook een hele uitdaging want bijna iedere dag moest er het nodige aangepast worden, zoals de ombouw van het
terras (van veel stoelen naar volleybalvelden, plaats voor muziek) en in het gebouw (gebruik sporthal voor bingo met veel
stoelen). Een gigantische operatie die met veel vrijwilligers bijzonder geslaagd te noemen valt.
Vanuit de Werkgroep Communicatie willen we de organisatie achter de schermen van het MFC, de beheerders Tim, Henk en
Jelle complimenteren met hun noeste arbeid. Steeds weer was de outillage klaar voor het volgende evenement, elke dag
weer. Met soms vroeg in de ochtend aan de schoonmaak om alles er weer tiptop uit te laten zien. Hulde mannen!!
Opening evenemententerrein
Op de officiële opening van het evenemententerrein, tevens opening van de feestweek,
kijken we met veel genoegen terug. Om 19.00 uur was de opening gepland, RTV Noord
meldde zich echter kort van tevoren. Even een live verslag rond 18.10 uur. En inderdaad
Harmannus kwam terecht in de half uur show van TV Noord met een aantal bewegende
beelden met dank aan de oldtimer boys en de radiografisch bestuurde (race)auto’s.
Mooie extra pr natuurlijk. Om 19.00 uur opende Gauke als voorzitter van de werkgroep
evenemententerrein het officiële deel gevolgd door Theo als voorzitter van de
ijsvereniging. Belangrijke mijlpaal was de toezegging van het SNN / Nationaal Programma
Groningen na de pitch van Gauke en Harmannus in Ten Boer. Het 3e plan werd met een
bijdrage van € 125.000 goedgekeurd!
Mooie complimenten naar alle vrijwilligers, zeker mooi dat alles ondanks de vertragingen vanwege het natte weer (nu niet
meer voor te stellen…) het nu echt is gerealiseerd.
Daarna de officiële opening door locoburgemeester Be Schollema met een leuke speech; hij knipte samen met Theo Hoekstra
de linten door; beide heren mochten in de prachtige oldtimers een rondje over het grote evenemententerrein rijden.
Daarvoor had DES bij monde van Ilonka Hut al de meter worst uitgereikt aan het bestuur van de ijsvereniging met dank voor
hun bijdrage aan het dorp. Ruim 300 mensen waren getuige van de opening, het was niet alleen een historische maar ook
een zeer gezellige bijeenkomst!

Gauke Poelman

Theo Hoekstra

Be Schollema

Ilonka Hut

Rabo Clubsupport
Ben je lid van Rabobank Noordenveld West Groningen? Wij doen namelijk mee
met Rabo Clubsupport! Vanaf maandag 5 september kunnen er 3 stemmen
gegeven worden. 1 per club. Kunnen we op jouw stem en de stem van jouw
familie en vrienden rekenen? Je kunt MFC de Molenstreek steunen door online
te stemmen op www.rabobank.nl/clubsupport of via de Rabo App! #RaboClubSupport.
Geef je de andere 2 stemmen aan 1 van de volgende verenigingen uit het dorp?
Carbidboys, Concordia, FCC de Spartanen, Heidebloem, IJsvereniging, korfbalvereniging Sparta, Plattelandsvrouwen,
Sportvereniging SVA, Stichting ATB, Stichting Promotie 7Huizen, voetbalvereniging Zevenhuizen.
Kofferbakrommelmarkt 27 augustus
De kofferbakrommelmarkt is zaterdag 27 augustus voor de 2e keer georganiseerd met 2x zoveel deelnemers als de eerste
editie. De organisatie streeft ernaar om in de lente- en zomermaanden op de 2e zaterdag van de maand deze markt te
organiseren op ons mooie evenemententerrein. In augustus maken we een uitzondering omdat we graag plaats maken voor
de feestweek.
De organisatie streeft ernaar om dit evenement iedere
keer te laten groeien. De 2e zaterdag in september
vindt de 3e editie plaats juist op het moment dat deze
nieuwsbrief uitkomt. Met de competities van zowel
korfbal als voetbal op deze zaterdag zal de drukte
rondom de markt ongetwijfeld groter zijn. Samen met
Sparta is er ook nog eens een springkussen
georganiseerd voor de jeugd om het geheel nog
aantrekkelijker te maken. De laatste
kofferbakrommelmarkt dit jaar zal de 2e zaterdag in
oktober zijn, namelijk 8 oktober.
Pubquiz
3 september 2022
Om 19.30 uur lopen de eerste deelnemers het MFC binnen
voor de pubquiz, de allereerste pubquiz in Zevenhuizen.
Om 20.00 uur zit het vol, 24 teams met in totaal 112
deelnemers. Een geweldige opkomst.
We spelen deze pubquiz voor de Friese Rijders. De inleg
wordt namelijk aan hen gedoneerd. De Friese Rijders is een
organisatie met vrijwilligers die twee keer per week naar de
grens met Oekraïne rijden om daar spullen naar toe te
brengen. Denk aan lang houdbaar voedsel, toiletartikelen
etc. De hulp aan de Oekraïners is nog zó hard nodig en
daarom steunen wij de Friese Rijders.
Het is 20.00 uur, de microfoon gaat naar Sieger Zoutman onze quizmaster. Hij leidt het spel met hier en daar een vrolijke
kwinkslag, iedereen geniet. De stemming is goed. De vragen zijn soms pittig, maar over het algemeen goed te doen.
Van tevoren kon een joker ingezet worden. Het wordt een vrolijke boel, vooral als de antwoorden worden voorgelezen.
Overal klinkt gejuich of een zucht: ‘toch verkeerd’. Er worden 8 rondes gespeeld. De laatste twee rondes zijn favoriet, de
muziekronde; meteen wordt er meegezongen, maar ja, hoe heette die
originele band ook al weer. En dan de slotronde, vragen over Zevenhuizen.
Makkie toch? Dat bleek best nog wel moeilijk.
Noem maar eens 2 namen van de bruggen over het hoofddiep…. Huh,
hebben die bruggen een naam? En dan komt de eindstand. Alle teams
worden genoemd met puntenaantal, hier en daar gelach en gejuich. De
uiteindelijke winnaar van de avond is team: Neef en Co, waarvan Pia de
captain is. Ze worden gefeliciteerd en ontvangen hun geldprijs, ieder 500
euro (in chocola )
Het was een geweldige avond. Deze avond heeft incl. donatie van het MFC
totaal € 800 euro opgeleverd voor de Friese Rijders. Super bedankt!!
Groep Zevenhuizen steunt Oekraïne, Gea, Gina, Janna en Ina

Vrijwilliger in beeld
Hallo, ik ben Antje Kuiper. Tot de komst van het MFC was Antje al actief binnen de korfbalclub. Antje is met haar 81 jaar
ongetwijfeld de oudste vrijwilliger. Elke maandag maakt Antje met Jellie, Joke en Aafke het MFC schoon samen met een
aantal kerels, meestal vanaf half 9 tot half 12. Natuurlijk wordt er ook even samen koffie gedronken. Antje: ‘lekker bezig en
onder de mensen, als ik kan nog wel 10 jaar. Ik klim niet meer op de trap en ga niet meer op de knieën voor de rest is alles
prima. Die kerels moeten we soms nog wel eens helpen, anders worden er geen vensterbanken schoongemaakt en hetzelfde
geldt voor de lampen’. Op de maandagen kan het flink smerig zijn als het slecht weer was in het weekend en er flink
gekorfbald en vooral gevoetbald is.
Antje is regelmatig in en rondom het MFC te vinden. Op de woensdag stuitbal en eens per maand (3e woensdag) gezellig naar
Samen Eten. En op donderdag jeu-de-boules. Vanaf deze zaterdag gaat de korfbalcompetitie weer los, dan is ‘moeke’ Antje
als vaste supporter de kinderen en kleinkinderen aan het aanmoedigen. ‘Je bent er weer even uit’ aldus Antje.
Hoe was het maandag na de feestweek Antje? dat viel mee want Tim (uit bed gebeld door alarm) en Henk waren al om half 5
’s morgens aan de schoonmaak begonnen. Top gedaan!
Antje, het MFC is je dankbaar voor je inzet – je bent een voorbeeld voor anderen. Wil je je aanmelden als vrijwilliger, meld je
dan aan via telefoon 06 53 80 01 37 (Tim) of 06 54 96 78 33 (Jelle).

Bruiloft
1 juli was onze trouwdag, het plan was, in eerste instantie om het feestje ‘s avonds klein te houden en in eigen tuin.
We konden wat tenten, huren en lenen, dus het weer hoefde niet echt een spelbreker te zijn. Maar gaandeweg de
voorbereidingen kwamen er her en der toch wat kinken in de kabel.
Natuurlijk zijn er mogelijkheden te over maar beide voelden we niets voor een grote “professionele” feestlocatie buiten het
dorp. Het beeld in ons hoofd was even verstoord. We zaten te brainstormen en Johan opperde opeens: waarom gaan we
eigenlijk niet naar het MFC?
Toen begon het idee te groeien, het MFC is mooi nieuw en ruim, alles is aanwezig, geen gedoe met toilet units, en
geluidsinstallaties, verlichting, tenten en cateraars en ook geen billen knijpen tijdens een stortbui.
Eén telefoontje naar MFC: “kunnen we onze hele bruiloft ook bij jullie
onderbrengen?” Geen probleem! Met Henk Koenes en Tim Helmholt
om de tafel en alles was vlot geregeld.
En wat hebben we een topavond gehad. 3 vrijwilligers achter
de bar (Anton, Monica en Berend) hadden alles prima onder controle.
Hapjes van Piet en Marijn en de “bruine fruitschalen” van het MFC,
muziek van DJ BEEZ en DJ lady S. En dit alles in het sportcafé van het
MFC de Molenstreek met het prachtige terras.
Mede door jullie medewerking is 1 juli voor ons een onvergetelijke
dag geworden.
Johan en Josien van Kammen

Feestweek
Woord van het bestuur Stichting Promotie 7huizen (SP7)
Eindelijk, na enkele jaren van afwezigheid konden we weer los, feestweek! Na Corona en enkele pogingen tot een aangepaste
feestweek konden we met het bestuur weer aan de slag met een feestweek zonder restricties. Dit jaar extra spannend door
het vonkel nieuwe gebouw wat iedereen tot zijn beschikking het MFC de Molenstreek.
De opening van de feestweek was op vrijdag 12 augustus, deze keer mocht het darten van DV Sparta van start gaan net als de
jeugd viswedstrijd van HSV Zevenhuizen. Speciaal dit jaar was de opening van het evenemententerrein wat nog maar
pasgeleden operationeel was. Loco Burgemeester van gemeente Westerkwartier en diverse clubs maakten deze opening tot
een mooi eerste dag.
Zaterdag was het de beurt aan de senioren om de hengels te pakken welke om 05:30 uur al op pad gingen voor een goede
stek. Gevolgd door de motortoertocht van 80 km en het tenniskampioenschap van SVA was er op de eerste zaterdagochtend
genoeg te doen. 's Middags was het de beurt aan de Carbidboys en VV Zevenhuizen i.s.m. MFC om weer een geweldig feest
te maken van het vijverspektakel, dat is zeker gelukt met de feestband PROOST! Tijdens dit feest was er in de grote zaal van
het MFC de jaarlijkse feestweek bingo van Concordia.
Op zondag mochten we ca. 140 oldtimers verwelkomen welke een mooie tocht voor de boeg hadden, niet veel later kwamen
de voetballers van VV Zevenhuizen en omstreken in actie op het 7x7 toernooi. Het ringsteken moest helaas geannuleerd
worden door de tropische omstandigheden van de feestweek.
Maandag gooide hetzelfde tropische weer roet in het eten voor de ouderenmiddag. 's Avonds waren de temperaturen iets
aangenamer om met de buurtverenigingen te kunnen klootschieten vanuit Sparta.
Dinsdag de 16e stond er een leuke kindermiddag op het programma gevolgd door de kinderbingo van Concordia. Ook was er
een stoepkrijt wedstrijd om het saaie zwarte asfalt van het evenemententerrein wat kleur te geven, dat is gelukt! 's Avonds
mochten de grote 'kinderen' hun energie kwijt bij de jaarlijkse 6-kamp van KV Sparta. Door de hoge temperaturen stond
vanaf dinsdag ook de oliebollenkraam van A.Bonnema bij het MFC wat een prima plek bleek te zijn.
Woensdag was het de beurt aan de 1e Zeuv'mhuuster Sfeermarkt bij het MFC, ca. 30 standhouders bezochten het nieuwe
asfalt van het evenemententerrein, door een 2e markt en podium in het dorp lieten veel standhouders het even een jaar aan
zich voorbijgaan. De bezoekers lieten zich echter niet kennen en kwamen in grote getallen naar Zevenhuizen. Het weer
veranderde in de loop van de dag waardoor de lang verwachtte regen met bakken naar beneden kwam.
Jeu de Boules vereniging beleefde op donderdag een prima open dag bij de jeu de boules baan bij Dokter G. de Vrieshof. In
de middag konden de auto's en motoren weer van stal voor de oriëntatierit vanuit Café de Appelhof. Voor diegene die nog
energie over hadden konden zich nog even uitleven bij de beachvolleybal. Dit jaar bij het MFC door het sluiten van het
Hervormd Vereningsgebouw. Op 4 velden van totaal 100 kuub zand werd gestreden om de 1e prijs.
Ook nieuw dit jaar; Deli Park Festival, een 2-daags festival midden op het evenemententerrein, de donderdag trapten ze af
met Melrose en Mama Maffia
Als iemand nog energie overhad kon men de laatste dag van de feestweek bubble voetballen bij
KV Sparta, in grote plastic ballen proberen overeind te blijven en te voetballen. 's Avonds was het
wederom de beurt aan Deli Park Festival om er een groot feest van te maken. Afsluitende vuurwerk
blijf helaas op de plank dit jaar, door de extreme droogte werd de vergunning niet verleend en mocht
er geen vuurwerk ontstoken worden.
Als bestuur kijken we terug op een geweldige feestweek, na een paar jaar van afwezigheid zijn we blij
en trots dat er nog steeds zoveel partijen iets willen en kunnen organiseren om er een mooie
feestweek van te maken.
Intussen zijn er ook dingen die we graag willen verbeteren of weer op willen pakken, tuinkeuring en
verlichting in het dorp tijdens de feestweek meer aandacht geven. Tevens willen we ook kijken naar
nieuwe activiteiten voor op het programma; voor bv oudere jeugd, paintball, lasergame. Of nieuwe
activiteiten voor de ouderen in en om Zevenhuizen. Ook zijn er door het evenemententerrein nieuwe
activiteiten mogelijk. Mocht u suggesties, ideeën, op of aanmerkingen hebben, of een plekje in het
bestuur of een subcommissie ambiëren? Stuur dan een mail naar info@sp7.nl
Namens het bestuur Stichting Promotie 7huizen willen we iedereen bedanken die (vrijwillig) heeft
bijgedragen aan de feestweek 2022 hartelijk bedanken! Tot volgend jaar!

Zaal- en deursponsor

MFC Kammeroaden
De bedrijven die ons (financieel) hebben ondersteunt bij de realisatie van het MFC noemen we
een MFC kammeroad. Dat kunnen afhankelijk van de bijdrage een Gouden, Ster of MFC kammeroad zijn.

MFC Gouden Kammeroaden
de Houthal
Eite Mulder; Transport
GT Lastechniek
H.R. Techniek; grootkeukenservice
Jdv; Klussen en montagebedrijf
k3 Delta; zandwinning
Kamminga; Tegelhandel en zetbedrijf
KWS Infra Zwolle - Leek
Lucas Stuut; loonbedrijf
Noordzon
Overwijk; Schildersbedrijf
Poiesz supermarkt
Rickotrans; Montage en klussenbedrijf
Rodee; Allround dienstverlening en verhuur van machinist
RvD-bouw
Scheerhoorn; Bouwbedrijf
Sikko Polling; Boomzagerij, Boomrooierij, Rondhouthandel
Smidts Autogroep
Sterk Werkman; Garagedeuren & industriele deuren
Trots op de boer
VM Service
VSM Vormgeving
Yze; webdienst
Zoutman; Loonbedrijf, grondverzet

MFC Ster Kammeroaden
Aalders; Belettering, drukwerk, computerservice
Barteling buizen
Bouwadvies Van Maaren; bouwkundig- en expertisebureau
Chillin Fields
De Zwaen; naaiaterlier
Douma - ter Veld; tweewielers
DRS installatietechniek
DV&N; accountants adviesgroep

Flonk Tech
Jager & de With; sierbestrating, tuinhout, houtbouw
Remon; passie voor water
Resolutions
Rottinghuis
Van der Veen; containerverhuur
Vos Mechanisatie

MFC Kammeroaden
Belasting en Zo; administratiekantoor
C-Vin
De Veldstreek; vakantieboerderij, logies, minicamping
Dit is roden.nl
Ensel; staalkonstrukties
MarsWorx
MT; Online marketing

Nijeboer - Hage; Technisch adviseurs
P. de Boer; Kraanverhuur en grondverzetbedrijf
Party Service Totaal
Rick's handelsonderneming
Riens Faber; Licht, geluid, beeld
Sixty82
W2N Engineers

Mede dankzij de volgende fondsen/bedrijven/sponsoren
komt het MFC tot stand!

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt maandelijks uitgegeven door
de MFC Werkgroep Communicatie.
Inleveren copy door de werkgroepen voor de
1e van de maand naar nieuwsbriefMFC@gmail.com
https://www.mfcdemolenstreek.nl/

